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פר שת יובל נאמן :איך יכול גאון לה שתטות

(1מש6וט0/ז011. $
ן • דוקטור סטריינג׳לאב היה מדען גאוני ,שהשתגע
 11ועמד לחסל את האנושות במילחמת־העולם הסופית.
את דמותו גילם בסרט המפורסם הקומיקאי פיטר סלרס.
אבל הסרט לא היה קומי .הוא גרם לחלחלה.

כצורה זו או אחרת מופיעה דמותו שד
״המדען המטורף״ כיצירות רכות של ימינו.
זהו אחד המיתוסים המרכזיים של המאה ה־.20
במידה מסויימת ,זהו היפוכו של המיתום של המדען
הגאוני .האדם הנורמלי חדל זה־מכבר להבין את מעשיו
ונוסחותיו של המדען .בסתר־ליבו הוא רואה בו מכשף,
אליל מודרני ,מין קוסם המשמיד במכה אחת מחלה שעש
תה שמות במשך מאות שנים ,והיוצר במעבדה פצצה
העלולה לשים קץ למין האנושי .אין גבול לכוחו להיטיב
ולהרע ,לרפא ולהרוג ,לבנות ולהרוס.
הנה אלברט איינשטיין ,יהודי נחמד והומאני ,פרופ
סור מפוזר שתרם תרומה מכרעת לייצור הפצצה האטו
מית שהשמידה את הירושימה .בשטח שלו היה גאון בעל
שיעור־קומה היסטורי .בשאר השטחים היה תינוק מגודל.
זוהי הסתירה שביחס המודרני אל המדען .מצד אחד,
האמונה המיסטית שהוא מסוגל לכל דבר ,שאדם המגיע
לפסגות היידע האנושי צריך להבין את הכל ,לדעת
את ה כ ל ,לפתור את כל הבעיות .מצד שני ,הניסיון
המוכיח כי מדען יכול להיות גאון בשטח אחד ,וכסיל
גמור בשטח אחר.

אם אומנם יש אנשים המטילים ספק כ-
גאוניותו של יוכל נאמן ,כרור שיוכל נאמן עצמו
אינו נמנה עימם.

הדבר אינו מתבטא רק באורכו של המאמר — אורך
שיש בו כשלעצמו יומרה רבה .אפשר לדרוש גם מגאון
)ואולי דווקא מגאון( לנסח את דבריו בקיצור סביר.

אכל השום עוד יותר שפע התישכחות ,ש
מחלק הפרופסור לעצמו כיד נדיכה.
הוא מעניק לעצמו ,בדיעבד ,תואר של ״מעין סגן
לשר״ .״הוזמנתי) ...כדי( לחזק את נוישוד )הביטחון(
באמצעות שילוב איש־ציבור בעל עמדה פוליטית מוצקה.״
על התפטרותו הוא מעיר ,בצניעות ,״לא רבים האי
שים בישראל המוכנים להסיק מסקנות במצבים מסויימיס
ולהתפטר...״ זה נכון ,אבל אפשר לנסח זאת בצורה קצת

^ ינטרמצו אישי :

אכל מאז אני מתייחם כספקנות מסויימת אד
הסיפורים החוזרים עד גאוניותו של יוכל נאמן.
נאמר לי שהוא כישרוני מאד ,שהוא גאון כ־
מיקצועו .ייתכן שזה כך .אף החוויות האישיות
עזרו לי לזכור שאינו גאון כ כ ל דכר.

והנה באו דבריו השבוע )אני מתייחס בעיקר למאמרו
המאראתוני בהארץ( והוכיחו זאת .זוהי תערובת מוזרה
של מומחיות בשטח אחד ובורות כימעט טוטאלית בשטח
אחר .ניתוח מבריק של מהלכי הממשלה מופיע לצידם
של מושכלים־ראשונים המתאימים למוכר־פלאפל בשוק
הכרמל.

תיאור ריאליסטי מפוכח של המצכ מכיא
דהצעות־פיתרון שהיו משמחות את ליכו שד
ד״ר סטריינגז לאכ המקורי.
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ך * דכד הראשון המזדקר לעיני הקורא הוא הרצינות
י  1האיומה שבה מתייחס הפרופסור הטוב אל עצמו.

אודם מאמר־הענק )או הספר-זוטא( של נאמן
עוסק ככל השטחים האלה .הוא מדכר כאותו
כיטהון עצמי עילאי עד דכדים שכהם הוא
מומחה ועל דכרים שכחם אינו מכין דכר והצי-
דכד .צירוף זה יוצר תערוכת כימית מסוכנת
כיותר ,הקוקטייל •טל ד״ר סטריינג׳לאכ.
ת כורותו של הפיסיקאי המעולה במדעי־המיזרח
אין צורך לחפש .היא מזדקרת מתוך המאמר על
כל צעד ושעל ,בצורה המוכיחה כי הוא עצמו אינו מודע
לה לחלוטין.
כך הוא כותב  :״...סיני ,שבו לא ישבו בעבר מצרים,
ואף לא השתייך למצריים לפני חוזה ורסאי...״

קשה להכין איד ארם כעל השכלה כללית
מינימלית ,קד-וחומר פרופסור ,מגדיר את ה
נוצרים הדכנוניים כלא־ערכים  :הם ערכים לכל
דכר ,לא פחות מן הסורים והפלסטינים ,והם
נכדדים מאחיהם המוסלמיים כדתם כידכד.

היה זה תרגיל מרתק של ד״ר סטריינג׳לאכ
ישראלי.

ראיתי בעיני כמאה בחורים נהרגים מפגזי התותחים
של קאוקג׳י ,תוך כדי בריחה מבוהלת .לטרון אבדה.
)כעבור זמךמה נערך הקרב השני על לטרון ,שנסתיים
בביזיון גדול עוד יותר ,וכך נמחק מן הזיכרון הקרב
הראשון(.
איני שומר ,חלילה ,טינה ליובל .איני יודע מי היה
אשם במפלה .לפני ואחרי כן עברנו מפלות חמורות
אחרות.

מדען ,המאומן במחשבה אובייקטיבית ,צריך להיות די
אובייקטיבי כלפי עצמו כדי להבין את מיגבלותיו ולהו
דות בחוסר־מומחיותו בשטחים שאינו מצוי בהם.

לפני כן ,מאז ימי הפרעונים ,היה חצי־האי ,כולו או
חלקו ,שייך למצריים ,מוחזק על־ידיה ומנוצל בידיה,
במשך רוב תקופות ההיסטוריה.
דוגמה אחרת... :במשך שנה אחת חוסלו שני עמים
קרובים ,קיבוצים לא־ערבייס ...הכורדים ונוצרי הלבנון...״

השבוע הפציץ אותנו הפרופסור הגאון בראש־חץ־מת־
פצל של דיברי־חוכמה .הפיטריות התנשאו בדזמנית בכל
כלי־התיקשורת העיקריים .האבק הרדידאקטיבי של דבריו
כיסה את הארץ כולה.

הפולחן התמוטט כו-כיום .הקרם הראשון עד
לטרון נסתיים ככיזיון גמור.

אולם נאמן אף אינו מנסה להצכיע עד מיו
מנות כדשהי המקנה דו מעמד שמעכר לדרגת
הדיוט כידיעת העולם הערכי ,כהיסטוריה של
יהסי־ישראל־ערב ,וכהיסטוריה מדינית כיכלל.

הגכול כין ארץ־ישראל ומצריים — קו רפיה־
אילת — נקכע רישמית כ־ 1כאוקטוכר ,1*106
עד־ידי כדיטניה )כשם מצריים( ותורכיה >כ־
כעלת ארץ־ישראל( .הוזה ודמאי נחתם כעכור
 13שנה ,ב8-צ כיוני 19ןי.1

חוששני שזוהי גם צרתו •טל הפרופסור יוכל
נאמן.

הכרתי את יובל נאמן לראשונה במאי  .1948במשך .
כמה ימים סרתי לפקודתו.
הפלוגה שבה שירתתי ,פלוגת שועלי־שימשון )אז פלו
גת חי״ר רגילה בגדוד  ,54עלומת־שם( צורפה לגדוד 51
כדי לתגבר אותו בניסיון האחרון לפתוח את כביש ירו
שלים לפני פלישת הצבאות הערביים.
התוודענו אל אנשי הגדוד .הם התייחסו בזילזול למג״ד
שלהם ,אך הפליגו בשיבחו של הסמג״ד ,אחד יובל נאמן.
נאמר לנו שזהו ילד-סלא ממש ,עילוי ,מוח מבריק ,מא־
תימטיקן גאוני ,קצין מזהיר.
ערב־קרב רוצה כל חייל לראות במפקדו גאון .הוא
זקוק לאמונה כי במיבחן הקרוב יהיה גורלו נתון בידי
קצין חכם ,אחראי ,אבהי .כאשר הפחד מכרסם בקרביים,
דרושה האמונה במפקד .במשך כמה ימים נאחזנו בפולחן
האיש יובל.
ראיתיו לראשונה בחשכת לילה בלטרון ,לייד פנס,
כמה שעות לפני היפתח הקרב .המראה נחרת בזיכרוני,
כי היה בלתי־צפוי  :בחור צעיר ,ממושקף ,שדמה לסטו
דנט מתחיל.

סמכותי .הסידרה המרשימה של פרסיו המדעיים מעידה
עליו שהוא מומחה בפיסיקה תיאורטית.

ד״ר סטריינג׳לאב :בסרט ובישראל
פחות יומרנית .ואת התואר ״אישים״ כדאי לאדם לשמור
למיקרים שבהם הוא מדבר על ה זו ל ת.
על עבודתו.;; :״שיגרת עבודה ,אשר הגיעה באותם
ימים לרמה מצויינת בשני תפקידי גס יחד.״

סגן־יטר ,עמדה מוצקה ,אישים לא דכים,
רמה מצויינת — כד זה ״כדי להכהיר את ה
מיומנות שדי כנושא.״

)הנוצרים בלבנון הם ערבים אך לא מוסלמים ,ואילו
הכורדים הם מוסלמים אך לא ערבים(.
זוהי פשוט בורות .הדיבור על ״חיסול״ הוא קלות־
דעת ,המעידה על הרמה הכללית של הרצינות שבה
מטפל הפרופסור בעניינים גורליים .בבואו לתת ביסוס
כלשהו לתיזות שלו.
בעיראק התמוטט המרד הכורדי )מרד צודק ,לדעתי(
אחרי שהאיראנים ,שהם דווקא מוסלמים ,בגדו בכורדים
באופן ציני .המצב חזר לקדמותו :מדינה עיראקית ,שבה
חייט הכורדים כמיעוט לאומי .במילחמה אירעו מעשים
חמורים ,אך איש אינו טוען שהכורדים ״חוסלו״ .למרבה
השימחה ,הם רחוקים מאד מחיסול ,ואיו ספק שבבוא
העת יחזרו ויי אבקו למען אוטונומיה לאומית.
בלבנון סערה מיליחמת־אחים אכזרית ,ביגלל תבי
עתם של חוגים רבים — מוסלמים ,דרוזים ולא מעט
צעירים נוצריים — לרפורמה בשילטון המושחת ,שהיה
עד כה נתון בידי כת קטנה של בעלי־רכוש ,לא כולם
נוצרים .במילחמה זו ביצעו שני הצדדים מעשי־זוועה —
ולפי עדויות נייטרליות ומצולמות ,הצטיינו בכך יותר
מכולם הפאלאנגות הנוצריות .מכאן ועד ל״חיסול״ הנוצ
רים רחוק המרחק ,כמו זה שבין הפיסיקה התיאורטית
ובין מדעי־המיזרח.
אני בור בפיסיקה .לא היה עולה בדעתי להתווכח עם
יובל נאמן על נושא כלשהו בתחום הפיסיקה .מוזר איך
מעז הפרופסור הטוב להתווכח ,באומץ־לב כה רב ,על
ענייני המיזרח ,עם אנשים שהקדישו עשרות שנים ל
לימודם.

חוששני שהעזה זו מקורה כגורם שאין כמוהו
כמקור לאומץ־דכ  :חוסר-ידע טוטאלי.
' 91 9 ! 9
הרי שתיחמנו את תחומי המומחיות ואי־המומחיות
\  £של הפרופסור ,הבה נתבונן במימצאיו.

ך* אמת המרה היא שבעת כהונתו הגיע מישרד־
*  1הביטחון לשפל־המדרגה .אי-היעילות ,הביזבוז וה
שחיתות ,שעיתון זה עזר לחשפם ,הדהימו את המדינה
כולה .מתוך ייאוש קרא שימעון פרס לאלוף ישראל טל,
כדי להכניס סדר בברדק .לדעת איש כמו אריק שרון,
שאינו פחות קיצוני מיובל נאמן ,פעל מישרד־הביטחון
גם ב א ו ת ה ת קו פ ה ללא השקפה ותיכנון ,באנאר
כיה מחשבתית ומעשית ,בלי מדיניות ברורה ,בלי תפיסה
איסטראטגית וטאקטית ,וממילא גם בלי יכולת להצטייד
בצורה יעילה ותכליתית.

״רשימות־הנשק״ המפורסמות ,שהוכנו כ
תקופת יוכל נאמן ,אינן אלא כיטוי להיעדר
משווע זה שד דוקטרינה כסיסית.
ואשר ל״מיומנות״ :לפי דבריו׳ עסק יובל נאמן ב־
רשימות־נשק מראשית ימי-המדינה ,ובכל המילחמות של
אחר מילחמת־העצמאות .כאשר מדבר המאמר על נושא
זה ,יכולה לעמוד לו הטענה כי המומחיות מקנה לו מעמד

י י י י י י

הוא נותן תיאור מרתק של עסקות־הנשק
כין ישראל וארצות-הכרית .מאחר שזהו השטה
שהוא מצוי כו ,אני מניח •טהתיאור הוא נכון
ומדוייק.
הוא פוקח־עיניים .נאמן משתדל להוכיח כי על כל
צעד ושעל השתדלו האמריקאים לרמות את ראשי ישר
אל .מנהיגי המדינה נראים בעיניו כחבורת ילדים תמי
מים׳ אשר קיסינג׳ר המחוכם מתעלל בהם ,מרמה אותם,
מסובב אותם בכחש .שר־החוץ האמריקאי הבטיח ולא
קיים ,גזל בשקט כמה מיליארדים מישראל ,לא סיפק את
הנשק הדרוש ,סחט שוב ושוב ויתורים תמורת אותה
סחורה עצמה ,וכן הלאה .ממשלת־ישראל רימתה את
הציבור ואת ועדת-החוץ־והביטחון של הכנסת ,כדי לח
פות על כישלונותיה וריפיונה במשא־זהמתן.

זה מעניין ,אף כעיקרו אין זה חדש.

המצב הכללי היה ידוע לכולנו ,פחות או יותר ,אף
שלא ידענו את כל הפרטים שיובל נאמן מפרסם אותם
)המשך בעמוד (16
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